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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ακράδαντα ότι η ισχύουσα οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου αποτελεί σημαντική επιτυχία για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, αλλά προτείνει ταυτόχρονα να εναρμονιστεί η νομοθεσία για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, ώστε να συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας και να επιβληθούν σαφέστεροι δεσμευτικοί κανόνες και  κατάλληλη 
ευθύνη εν προκειμένω·

2. κρίνει στην ουσία αναγκαίο να θεσπιστούν σαφέστεροι και, στο μέτρο του δυνατού, 
ομοιόμορφα εφαρμόσιμοι ενωσιακοί κανόνες και συνεκτικές κανονιστικές διαδικασίες 
για την καταπολέμηση του επιβλαβούς περιεχομένου, της ρητορικής μίσους, και της 
παραπληροφόρησης και για την προστασία των παιδιών και των ανηλίκων, καθώς και 
κανόνες για την επιγραμμική διαφήμιση, τη μικροστόχευση και το δίκαιο ηλεκτρονικό 
εμπόριο και ζητεί ταυτόχρονα να γίνεται αυστηρή διάκριση μεταξύ, αφενός, παράνομου 
περιεχομένου, αξιόποινων πράξεων και παράνομης ανταλλαγής περιεχομένου και, 
αφετέρου, επιβλαβούς περιεχομένου, ρητορικής μίσους και παραπληροφόρησης, 
δεδομένου ότι ισχύουν διαφορετικές μέθοδοι και κανόνες για κάθε περίπτωση·

3. αντιλαμβάνεται, στο πλαίσιο αυτό, ότι η «ρητορική μίσους» συνίσταται σε λεκτική ή 
μη λεκτική επικοινωνία που συνεπάγεται εχθρότητα προς ένα πρόσωπο ή μια 
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή ένα μέλος μιας τέτοιας ομάδας, ως επί το πλείστον 
λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών ή εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, γενετήσιου προσανατολισμού, δημόσιας επιδοκιμασίας, άρνησης ή 
χονδροειδούς υποβάθμισης της σοβαρότητας ή υποκίνησης ανθρώπων στην έμφυλη 
βία· τονίζει ότι στην αντίληψη αυτή συμπεριλαμβάνεται η δημόσια υποκίνηση σε βία ή 
μίσος·

4. αντιλαμβάνεται, στο πλαίσιο αυτό, ότι η «παραπληροφόρηση» αποτελείται από όλες τις 
μορφές ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών που έχουν διαμορφωθεί, 
παρουσιαστεί και προωθηθεί με την πρόθεση να προκαλέσουν δημόσια ζημία ή για 
κερδοσκοπικό σκοπό, και ότι η «προπαγάνδα» συνίσταται κυρίως σε στρατηγική 
επικοινωνία που έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να παραπλανήσει τον 
πληθυσμό και να παρεμποδίσει το δικαίωμα του κοινού να γνωρίζει την 
πραγματικότητα και το δικαίωμα των ατόμων τόσο να αναζητούν και να λαμβάνουν 
όσο και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες κάθε είδους·

5. τονίζει ότι στόχος κάθε νέου κανονισμού θα πρέπει να είναι η αύξηση της διαφάνειας, 
της ίσης μεταχείρισης, της ασφάλειας, της αυτοδιάθεσης και της εμπιστοσύνης των 
τελικών χρηστών στον έλεγχο του περιεχομένου που τους παρέχεται· ζητεί να 
εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και της φορητότητας 
των δεδομένων και, παράλληλα, να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα όσον αφορά τα 
δικαιώματα  πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία των δεδομένων, καθώς και η 
κυριαρχία των δεδομένων και η αυτοδιάθεση·
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6. υπενθυμίζει ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα της ελευθερίας της 
έκφρασης, της ενημέρωσης, της γνώμης και των μέσων ενημέρωσης, του δικαιώματος 
της διανοητικής ιδιοκτησίας, την προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, 
της πολιτιστικής πολυμορφίας και της προστασίας των δεδομένων, καθώς και τη 
διασφάλιση ενός διαφοροποιημένου και θεμιτού ανταγωνισμού και της πρόσβασης σε 
ευρωπαϊκά έργα·

7. θεωρεί ουσιώδες να οριστεί με σαφήνεια η έννοια « τρίτα μέρη με έννομο συμφέρον » 
και αυτά τα τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τους 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι απαιτήσεις σχετικά με τις  πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 5 της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ δεν επιβλήθηκαν με αποτελεσματικό τρόπο· χωρίς να θίγεται η 
ανταγωνιστικότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ζητεί να απαιτείται από 
ορισμένους διαδικτυακούς μεσάζοντες, όπως καταχωρητές ονομάτων χώρου, παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας ή παρόχους  επιγραμμικών διαφημιστικών υπηρεσιών, να 
επαληθεύουν την ταυτότητα των επιχειρηματικών τους πελατών, συγκρίνοντας τα 
δεδομένα ταυτοποίησης από τις σχετικές υφιστάμενες και διαθέσιμες βάσεις δεδομένων 
των εμπορικών χρηστών τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου «Know Your Business Customer (KYBC)», 
και οι διαμεσολαβητές να δικαιούνται και να υποχρεούνται να αρνούνται ή να παύουν 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εάν οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις πληροφορίες 
σχετικά με την ταυτότητα του επιχειρηματικού πελάτη τους ως ψευδείς ή κατάφωρα 
παραπλανητικές· θεωρεί ότι το εν λόγω πρωτόκολλο  KYBC θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στους επιχειρηματικούς πελάτες και δεν θα έχει αντίκτυπο στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των επιμέρους χρηστών·

8. επαναλαμβάνει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης καθώς και της ελευθερίας του Τύπου· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της προστασίας της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας βάσει του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, αντιτίθεται σθεναρά, εν προκειμένω, στην περαιτέρω αξιολόγηση του 
νομικού περιεχομένου μετά τη νόμιμη δημοσίευσή του, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται 
από το γεγονός ότι το αντίστοιχο περιεχόμενο, αν και νόμιμο, εγείρει σοβαρές 
ανησυχίες όσον αφορά τη σημαντική ζημία που μπορεί να προκαλέσει· ζητεί σε κάθε 
τέτοια περίπτωση η παρέμβαση του παρόχου υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας 
να βασίζεται σε δικαστική απόφαση· επισημαίνει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στους 
παρόχους πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο (VSP) και στα  κοινωνικά δίκτυα όσον 
αφορά τη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου μπορεί, εάν μεταφερθεί χωρίς 
καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο, να συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό του 
βλαβερού περιεχομένου, της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους·

9. ζητεί πιο συγκεκριμένους και, στο μέτρο του δυνατού, πιο ομοιόμορφα εφαρμοστέους 
κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, δεδομένου ότι η απομάκρυνση, ο αποχαρακτηρισμός 
και η ιεράρχηση του περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα μειώνουν την εκτεταμένη 
διάδοση παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου και καταπολεμούν το επιβλαβές 
περιεχόμενο, την ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση·

10. ζητεί τη ρύθμιση των εμπορικών διαφημίσεων που βασίζονται σε δεδομένα και τη 



AD\1210419EL.docx 5/11 PE648.287v02-00

EL

ρύθμιση της μικροστόχευσης και την υπαγωγή της σε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας· 
ζητεί την υποχρεωτική επισήμανση των επιγραμμικών πολιτικών διαφημίσεων επί 
πληρωμή, ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη αναγνώρισή τους από τον τελικό χρήστη· 
τονίζει ότι η επιγραμμική πολιτική διαφήμιση επί πληρωμή θα πρέπει να είναι 
διαφανής, ώστε ο τελικός χρήστης να μπορεί να δει ποιος έχει πληρώσει για το εν λόγω 
περιεχόμενο·

11. αναγνωρίζει ότι ο κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση βοήθησε 
προκειμένου να δομηθεί ένας διάλογος με πλατφόρμες και ρυθμιστικούς φορείς· 
προτείνει, οι διαδικτυακές πλατφόρμες να περιλαμβάνουν ουσιαστικές και κατάλληλες 
διασφαλίσεις, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια, αναλογικότητα και αμεροληψία, και να αποφεύγεται η ακούσια 
απομάκρυνση περιεχομένου το οποίο δεν είναι παράνομο· προτείνει να αξιολογηθεί το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων και την καταπολέμηση 
του επιβλαβούς περιεχομένου, της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης και η 
αποτελεσματική επιβολή του μέσω ενός «Σχεδίου δράσης για τη δημοκρατία»· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την αποτελεσματική χρήση της από κοινού ρύθμισης και της 
αυτορρύθμισης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ένωσης και ότι το 
εν λόγω σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία με ελεγκτές γεγονότων και 
ερευνητές· θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της διάδοσης του επιβλαβούς 
περιεχομένου, της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης είναι η υποστήριξη 
των πολιτών, με σκοπό να αποκτήσουν παιδεία στα μέσα ενημέρωσης και στα ψηφιακά 
μέσα και να αναπτύξουν κριτική σκέψη καθώς και η ενίσχυση της ανεξάρτητης 
επαγγελματικής δημοσιογραφίας και των ποιοτικών μέσων ενημέρωσης· ζητεί να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και/ή φορέων, τόσο 
εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικότερα οι ανεπιθύμητες ενέργειες και τα ειδικά προβλήματα· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης·

12. αναγνωρίζει ότι η αρχή, σύμφωνα με την οποία αμιγώς παθητικές ψηφιακές υπηρεσίες, 
όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεν είναι υπεύθυνες για το 
περιεχόμενο που μεταβιβάζεται στις υπηρεσίες τους, διότι δεν έχουν κανέναν έλεγχο 
επί του εν λόγω περιεχομένου («απλή μετάδοση»), δεν έχουν ενεργό αλληλεπίδραση με 
αυτό ή δεν το βελτιστοποιούν, πρέπει να διατηρηθεί, δεδομένου ότι αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο του ελεύθερου διαδικτύου, ενώ οι ενεργές υπηρεσίες θα πρέπει να 
παραμείνουν πλήρως υπεύθυνες για το περιεχόμενο των υπηρεσιών τους·

13. ζητεί να επιβληθεί στους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας η 
απαίτηση όχι μόνο να διαγράφουν αμέσως το παράνομο περιεχόμενο μόλις το 
αντιληφθούν ή αφού λάβουν σχετική αναφορά, αλλά να αναφέρουν επίσης το εν λόγω 
περιεχόμενο στις σχετικές αρμόδιες αρχές για πιθανή περαιτέρω έρευνα και δίωξη· 
θεωρεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να αποθηκεύουν τα συναφή 
μεταδεδομένα για περιορισμένη χρονική διάρκεια και να τα διαβιβάζουν μόνο ως 
απόκριση σε αίτημα εκ μέρους των αρμόδιων αρχών κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
περιόδου·

14. τονίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας θα πρέπει να 
παρέχουν κατανοητές και προσιτές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
χειρίζονται το παράνομο περιεχόμενο και να ενημερώνουν τους παρόχους περιεχομένου 
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σχετικά με τη διαγραφή αυτού του περιεχομένου σε κάθε περίπτωση, αναφέροντας τη 
νομική βάση και τις δυνατότητες διατύπωσης αντιρρήσεων και χρήσης 
αποτελεσματικών μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και προσφυγής· υπενθυμίζει ότι 
το τεκμήριο της αθωότητας σε κάθε περαιτέρω δικαστική διαδικασία πρέπει να 
διατηρηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα των θυμάτων πρέπει να προστατεύονται·

15. τονίζει ότι τα εθελοντικά μέτρα που λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας για την καταπολέμηση του παράνομου ή επιβλαβούς περιεχομένου, 
της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης δεν πρέπει να οδηγούν σε 
περιορισμό της ευθύνης τους·

16. ζητεί οι υποχρεώσεις να διαβαθμίζονται επίσης έτσι ώστε οι πλατφόρμες με 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της (δηλαδή οι πλατφόρμες που 
λειτουργούν ως ελεγκτές πύλης ή εν δυνάμει πλατφόρμες διάρθρωσης της αγοράς) να 
είναι περισσότερο ρυθμισμένες και οι αναδυόμενες ή οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις 
λιγότερο, δεδομένου ότι οι μεγαλύτερες και καθιερωμένες πλατφόρμες μπορούν να 
διαθέτουν περισσότερους πόρους για τον συντονισμένο εντοπισμό της παραπλανητικής 
συμπεριφοράς και τον έλεγχο του περιεχομένου· τονίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 
πλατφορμών με δεσπόζουσα θέση δεν πρέπει μόνο να περιφρουρούν, αλλά πρέπει 
επίσης να προωθούν ενεργά την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, δεδομένου ότι 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην πρόσβαση σε ειδήσεις, οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο και σε πολιτιστικά και δημιουργικά έργα· θεωρεί ότι οι πλατφόρμες αυτές 
θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο αξιόπιστο 
και ποιοτικό περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην 
εκάστοτε αγορά και σέβεται την εθνική νομοθεσία για τη γλώσσα· τονίζει ότι, 
προκειμένου να προστατευθεί και να προωθηθεί η πολιτισμική και γλωσσική 
πολυμορφία, η ενίσχυση των ευρωπαϊκών έργων και η πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, η χρήση αλγορίθμων από τις πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να είναι 
διαφανής και να μπορεί να ρυθμίζεται από τους τελικούς χρήστες, ώστε να 
εξασφαλίζεται η κατανόηση από τους χρήστες και να τους παρέχονται επιλογές όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται, διαβαθμίζεται ή περιορίζεται η πρόσβαση 
στο σχετικό περιεχόμενο· θεωρεί ότι κάθε προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να 
συνοδεύεται από κατάλληλες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων χωρίς να θίγεται η δυνατότητα αμερόληπτης δικαστικής εποπτείας·

17. ζητεί να εξεταστεί το ζήτημα των πλαστών λογαριασμών και να δημεύονται τα κέρδη 
αυτών που διαδίδουν την παραπληροφόρηση·

18. ζητεί να ενισχυθεί και να οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια το νομικό πλαίσιο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας θα λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα, όπως η αύξηση της χρήσης αυτοματοποιημένων διαδικασιών 
εντοπισμού με ανθρώπινη εποπτεία, και θα ενεργούν ταχέως για την εξάλειψη 
παράνομου περιεχομένου από τις υπηρεσίες τους και την παρεμπόδιση της εκ νέου 
αναφόρτωσης αυτού του περιεχομένου·

19. θεωρεί ότι σε περίπτωση παραβίασης του ζωντανού περιεχομένου, οι πάροχοι  
υπηρεσιών θα πρέπει να αντιδρούν αμέσως όταν λαμβάνουν ειδοποίηση από τους 
κατόχους των δικαιωμάτων και καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να 
αποσαφηνίσει την έννοια της «ταχείας αντίδρασης», η οποία περιλαμβάνεται ήδη στην 
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οδηγία 2000/31/ΕΚ· ταυτόχρονα, παραπέμπει στην πρόσφατη εθνική νομολογία, η 
οποία υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας να 
απομακρύνουν το παράνομο περιεχόμενο εντός 30 λεπτών·

20. προτείνει να ενισχυθεί η αρχή της χώρας καταγωγής με την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών για την ενίσχυση του σεβασμού των νόμιμων γενικών και 
δημόσιων συμφερόντων, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή των ρυθμιστικών 
αρχών και επανεξέταση των υφιστάμενων διαδικαστικών κανόνων και μεθόδων 
επιβολής προκειμένου να επιτευχθεί πιο βιώσιμη και αποτελεσματική επιβολή του 
νόμου σε διασυνοριακές υποθέσεις·

21. επιμένει ότι η προστασία και η προαγωγή της ελευθερίας και της έκφρασης 
διαφορετικών απόψεων, των πληροφοριών, του Τύπου, της καλλιτεχνικής και 
πολιτιστικής έκφρασης, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, καθώς και η προστασία του 
ιδιωτικού χαρακτήρα της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων, πρέπει να εξισορροπούνται 
μεταξύ τους και είναι η βάση της φιλελεύθερης δημοκρατίας τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου· ζητεί, για τον λόγο αυτό, η χρήση κάθε τεχνολογικά δυνατού μέσου για την 
καταπολέμηση παράνομου ή επιβλαβούς κατά την έννοια αυτή διαδικτυακού 
περιεχομένου να βασίζεται στην δικαστική και ρυθμιστική εποπτεία· υπογραμμίζει ότι 
αυτά τα μέτρα δεν συνεπάγονται μέτρα εκ των προτέρων ελέγχου ή φιλτράρισμα του 
περιεχομένου προς μεταφόρτωση, τα οποία δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 15 της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ. υπογραμμίζει επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα δεν μπορούν να 
οδηγήσουν στην επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου όλου του περιεχομένου· θεωρεί 
ότι όταν χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα και ειδικά μέτρα, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, υπάρχει ανάγκη για ισχυρές διασφαλίσεις διαφάνειας 
και λογοδοσίας καθώς και το δυναμικό για υψηλής ικανότητας ανεξάρτητη και 
ακριβοδίκαιη δημόσια εποπτεία· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει, στο μέτρο του 
δυνατού, ομοιόμορφα εφαρμοστέους και αποτελεσματικούς κανόνες σχετικά με τη 
διαδικασία «κοινοποίησης και δράσης», προκειμένου να επιταχύνονται ο εντοπισμός 
και η απομάκρυνση παράνομου ή παράνομα ανταλλασσόμενου περιεχομένου,  
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το νόμιμο και το νόμιμα ανταλλασσόμενο περιεχόμενο 
θα παραμένει στο διαδίκτυο και ότι κάθε απομάκρυνση νόμιμου περιεχομένου που θα 
μπορούσε να έχει διαγραφεί παράνομα, δεν θα οδηγεί στον εντοπισμό μεμονωμένων 
χρηστών ή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ζητεί να 
υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας να θέσουν στη 
διάθεση των χρηστών μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και επανόρθωσης και να 
εξετάζουν τις καταγγελίες χωρίς περιττή καθυστέρηση·

22. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η συλλογή και η επεξεργασία όλων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Ατόμων σε σχέση με την Αυτόματη 
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σύμβαση αριθ. 108)·

23. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση των μη ιδιωτικών φορέων στην αγορά, για 
παράδειγμα ΜΚΟ, βιβλιοθηκών, πολιτιστικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, 
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πολιτιστικών δικτύων και πανεπιστημίων·

24. ζητεί να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης στα 
δεδομένα που προκύπτουν από τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο που προσφέρουν, ή που 
συνδέονται άμεσα με αυτά, όταν οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο παρέχονται σε 
παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες, και επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
τηρούνται πάντα οι διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και της ιδιωτικότητας, για να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός· ζητεί ισχυρές 
διασφαλίσεις για την πρόληψη της αθέμιτης χρήσης δεδομένων χρηστών, μεταξύ άλλων 
με την εξασφάλιση αλγοριθμικής διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και πρόσβαση των 
ερευνητών και των φορέων δημόσιας εποπτείας στα εν λόγω δεδομένα·

25. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών θα 
θέσουν στη διάθεση των χρηστών μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και 
επανόρθωσης, και ότι οι καταγγελίες θα εξετάζονται χωρίς περιττή καθυστέρηση·

26. ζητεί να εξευρεθούν λύσεις οι οποίες να επιτρέπουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και την 
ισότιμη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, όσον αφορά αθλητικές εκδηλώσεις και 
υπηρεσίες από όλα τα κράτη μέλη·

27. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών να 
παρέχουν εκθέσεις διαφάνειας με πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των περιπτώσεων 
στις οποίες περιεχόμενο εντοπίστηκε εσφαλμένα ως παράνομο ή ως παράνομα 
ανταλλασσόμενο περιεχόμενο, και ώστε οι αρμόδιες αρχές να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες η απομάκρυνση περιεχομένου 
οδήγησε σε έρευνα και δίωξη για αξιόποινες πράξεις·

28. θεωρεί, ωστόσο, ότι η θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με την τεχνολογία 
πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο που να μην διαταράσσει την καινοτομία ούτε 
να περιορίζει την ελευθερία έκφρασης· τονίζει ότι η ανοιχτή, ουδέτερη από δικτυακή 
και τεχνολογική άποψη πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να προστατεύεται ιδιαίτερα 
από τον νόμο, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση για την αναγκαία διαλειτουργικότητα 
των υπηρεσιών και συστημάτων, διασφαλίζει την ποικιλομορφία, προωθεί την ψηφιακή 
δημιουργία και επιτρέπει τον θεμιτό ανταγωνισμό και τη δημιουργία μιας ψηφιακής 
υποδομής υπηρεσιών, η οποία συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση κάθε πολίτη της 
Ένωσης σε ποιοτικές προσφορές στους τομείς της πληροφόρησης, των μέσων 
ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού· καλεί, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ίση και 
χωρίς διακρίσεις μεταχείριση για ολόκληρη την κυκλοφορία των δεδομένων στην 
Ένωση και να επανεξετάσει με κριτικό πνεύμα τις επιπτώσεις των προσφορών 
μηδενικού συντελεστή στον ανταγωνισμό στην Ένωση· υπενθυμίζει ότι τα λογισμικά 
ανοιχτής πηγής, τα ανοιχτά πρότυπα και οι ανοιχτές τεχνολογίες προσφέρονται 
καλύτερα για τη διασφάλιση διαλειτουργικότητας, θεμιτού ανταγωνισμού και 
προσβασιμότητας·

29. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να υποχρεώσει τις πλατφόρμες και τους 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας να εμποδίζουν την πρόσβαση των 
ανηλίκων σε περιεχόμενο πορνογραφίας· υπενθυμίζει ότι το περιεχόμενο αυτό, το οποίο 
είναι πολύ συχνά διαθέσιμο σε όλους, μπορεί να αποσταθεροποιήσει σε μεγάλο βαθμό 
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τη νεότερη γενιά κατά την ανακάλυψη των συναισθημάτων και της σεξουαλικότητάς 
της· τονίζει ότι σημαντικό μέρος του πορνογραφικού περιεχομένου στο διαδίκτυο 
προβάλλει σεξιστικά στερεότυπα τα οποία συχνά θίγουν έντονα την αξιοπρέπεια των 
γυναικών, ή ακόμη συμβάλλουν στην απενοχοποίηση των σκηνών κακοποίησης ή βίας· 
τονίζει για τον λόγο αυτό ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και η 
καταπολέμηση της έμφυλης και της σεξουαλικής βίας απαιτεί αποφασιστική δράση με 
τεχνολογικά μέσα προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση των ανηλίκων σε αυτό το 
περιεχόμενο· υπενθυμίζει την ανάγκη να επιβληθούν  φιλόδοξοι κανόνες για τον σκοπό 
αυτό και ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίμακα για να 
προστατευθούν οι ανήλικοι·

30. υπογραμμίζει ότι οι τομεακές ρυθμίσεις έχουν κατά βάση προτεραιότητα έναντι των 
οριζόντιων ρυθμίσεων· τονίζει, ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, ότι ένας μελλοντικός 
νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες αναγνωρίζει πλήρως ως lex specialis τις διατάξεις της 
ισχύουσας οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

31. τονίζει τη σημασία των νέων ψηφιακών κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας 
και την προστιθέμενη αξία που φέρνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στους διάφορους 
τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, των οπτικοακουστικών μέσων, του αθλητισμού 
και της νεολαίας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που θα επιτρέπει την 
ανάπτυξη της νέας αυτής τάσης, θα προστατεύει τα πολιτιστικά και δημιουργικά έργα 
των συγγραφέων και των δημιουργών, και θα εξασφαλίζει μια δίκαιη και ισότιμη 
εσωτερική αγορά για όλους, ανεξάρτητα από την περιφέρεια ή το κράτος μέλος τους·

32. υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου στο εμπόριο βιβλίου πρέπει να 
συνοδεύεται από μέτρα τα οποία θα εγγυώνται την πολιτιστική ποικιλομορφία, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε όλους στην 
ανάγνωση, της προστασίας της αρχής της δίκαιης και ισότιμης αμοιβής των κατόχων 
δικαιωμάτων, και της ποικιλίας της εκδοτικής παραγωγής· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτείται να διατηρηθεί θεμιτός ο ανταγωνισμός στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με την 
επιβολή της αρχής της διαλειτουργικότητας·

33. ζητεί επιτακτικά να αντιμετωπιστεί επίσης το θέμα της ουδετερότητας των συσκευών, η 
οποία, σε συνδυασμό με την ουδετερότητα του δικτύου, αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση για τη λήψη συνειδητών αποφάσεων εκ μέρους των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την αλυσίδα μετάδοσης·

34. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν, σε συνεργασία με τους φορείς του διαδικτύου, 
την Ευρωπόλ και τη Eurojust, τις διαδικασίες κοινοποίησης και απόσυρσης 
αποτελεσματικότερες, προκειμένου να αφαιρείται το βίαιο και πορνογραφικό 
περιεχόμενο·
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